KOEVORDEN
Provincie Drenthe
KRPK 0140
1882-08-26

Een stempel met 18-uur karakters werd toegezonden op 26 augustus 1882.
Op 6 februari 1893 volgde een nieuw stempel, eveneens met karakters.
Twee grootrondstempels werden op 21 september 1895 in gebruik genomen.

KOLLUM
Provincie Friesland
KRPK 0141
1888-11-15

Het hulppostkantoor KOLLUM had op 20 april 1881 een kleinrondstempel toegezonden gekregen (zie
aldaar). Op 15 november 1888 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor en ontving een
nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters.
Op 29 april 1889 werd een nieuw stel karakters verstrekt.
Het eerste grootrondstempel werd toegezonden op 16 juli 1896.

KOOG-ZAANDIJK
Provincie Noord-Holland
KRPK 0142A Type I
1882-08-01

Op 1 augustus 1882 werd het postkantoor opgericht en ontving een kleinrondstempel met 18-uur
karakters. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 22 november 1882.
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Een nieuw stempel werd, zonder karakters, toegezonden op 25 juli 1889.

KRPK 0142B
1893-06-26

Type II

Op 26 juni 1893 werd het laatste kleinrondstempel, met karakters, verstrekt.
Het eerste grootrondstempel werd, met nieuwe karakters, op 9 augustus 1895 in gebruik genomen.

KROMMENIE
Provincie Noord-Holland
KRPK 0143
1894-03-01

Het hulppostkantoor KROMMENIE werd bevorderd tot postkantoor vanaf 26 februari 1894 maar trad als
zodanig in werking op 1 maart 1894.
Het postkantoor ontving twee kleinrond dagtekeningstempels met 18-uur karakters.
Twee grootrondstempels werden verstrekt in september 1900.
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LAREN (N:H:)
Provincie Noord-Holland
KRPK 0144
1891-07-01

Het postkantoor LAREN in de provincie Noord-Holland werd opgericht op 1 juli 1891. Een kleinrond
dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 1 juli 1891. In het stempelboek van De Munt
is geen afdruk van het stempel LAREN (N:H:) opgenomen.

Op 9 maart 1893 werd een nieuw stempel toegezonden, zonder karakters.
Het postkantoor ontving geen grootrondstempel doch een typenraderstempel lange balk in september
1907.

LEERDAM
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0145A
1880-03-09

Type I

Een nieuw kleinrond dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters werd verstrekt op 9 maart 1880.
Op 17 januari 1884 volgde een nieuw stempel, eveneens zonder karakters.
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Een stempel werd met karakters verstrekt op 19 januari 1884.
Tweeletter karakters tussen 1880 en 1897 gebruikt voor massadrukwerk zie Tweeletterstempels.
KRPK 0145B
1895-02-23

Type II

Zonder karakters werd een stempel toegezonden met een dikkere buitenrand.
Het eerste grootrondstempel werd op 30 april 1901 in gebruik genomen.

LEEUWARDEN
Provincie Friesland
KRPK 0146Aa Type I
1877-05-07

Op 7 mei 1877 werd een nieuw dagtekeningstempel zonder de 18-uur karakters verstrekt.
De karakters waren waarschijnlijk even daarvoor toegezonden.
Op 15 december 1877 volgden nog twee stempels zonder karakters.
Nogmaals zonder karakters werd een stempel verstrekt op 14 november 1878.

Twee stempels zonder karakters werden toegezonden op 17 mei 1879.

120

Op 5 januari 1880 werd een stempel zonder karakters verstrekt, gevolgd door twee stempels op 26
november 1880, eveneens zonder karakters.

Twee stempels met karakters werden toegezonden op 27 februari 1882 gevolgd door een stempel op 26
augustus 1882.

Met karakters werd een stempel verstrekt op 8 mei 1883. Drie stempels volgden op 25 februari 1884 en
twee stuks op 28 januari 1885.

Op 21 juli 1885 werden twee stempels toegezonden en op 15 maart 1886 drie stuks.

Twee stempels werden verstrekt op 20 september 1886, weer twee stuks op 22 juli 1887 en nogmaals
twee stuks op 30 juni 1888.
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KRPK 0146Ab Type I
1888-12-29

Type 0146Aa

Type 0146Ab

Bij de verstrekkingen vanaf 29 december 1888 is sprake van een nieuw type. De eerdere stempels zijn
herkenbaar als men de L en de N van LEEUWARDEN met een horizontale lijn door het centrum van het
stempel verbindt. Dan ‘liggen' de poten van de L en de N op de horizontale lijn. Dit in tegenstelling tot de
L en de N van de stempels, verstrekt op 29 december 1888, 28 september 1889 en later. De poten
vertonen een hoek.

Op 28 september 1889 werden twee stempels toegezonden.

Twee stempels werden verstrekt op 9 augustus 1890 gevolgd door een stempel op 4 december 1891 en
een stempel op 7 juli 1892.

Drie stempels werden toegezonden op 27 oktober 1892, met karakters.
Wederom drie stempels werden verstrekt op 8 januari 1894, nu zonder karakters.
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KRPK 0146B
1894-06-28

Type II

Op 28 juni 1894 werden drie stempels verstrekt met een dikkere buitenrand.
Vier grootrondstempels werden op 26 november 1895 in gebruik genomen.

LEIDEN
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0147A
1877-07-31

Twee kleinrond dagtekeningstempels werden met karakters verstrekt op 31 juli 1877.

Een stempel met karakters werd toegezonden op 5 oktober 1878 gevolgd door nog een stempel met
karakters op 26 augustus 1880.

Met karakters werd een stempel verstrekt op 30 december 1880 en twee stempels op 6 april 1883.
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Twee stempels werden toegezonden op 25 april 1884, twee stuks op 28 november 1884 en een stempel
op 28 september 1885.

Op 20 september 1886 werden twee stempels verstrekt en weer twee stuks op 21 februari 1888.

Drie stempels, waarvan twee met karakters, werden toegezonden op 23 mei 1889.

Op 2 juni 1890 werden twee stempels verstrekt, gevolgd door nog twee stempels op 5 augustus 1891 en
een stempel op 7 juli 1892.

Twee stempels met karakters werden verstrekt op 29 september 1892.
De letter L van Leiden in de afdruk van het kleinrondstempel van 29 september 1892 vertoont een
´schreef´ en een ´vlag´. Deze behoren niet bij de letter zelf maar zijn door de ambtenaar, die de afdruk
heeft aangebracht en de bijschriften heeft geplaatst, met schrijfinkt bijgetekend.

124

Op 26 juni 1893 werd een stempel met karakters toegezonden.

KRPK 147B
1894-05-29

Type II

Twee stempels met een dikkere buitenrand werden verstrekt op 29 mei 1894.
De eerste twee grootrondstempels werden op 31 augustus 1895 toegezonden.

LEKKERKERK
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0148
1883-01-15

Op 15 januari 1883 ontving het op die datum opgerichte postkantoor LEKKERKERK een
kleinrondstempel met de 18-uur karakters. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen
met de datum 13 april 1883.
Het grootrondstempel werd op 7 juni 1899 in gebruik genomen.
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LICHTENVOORDE
Provincie Gelderland
KRPK 0149
1892-08-01

Op 1 augustus 1892 is het postkantoor LICHTENVOORDE opgericht. Het postkantoor ontving op die
datum twee kleinrond dagtekeningstempels met 18-uur karakters. Eerder had het hulppostkantoor vanaf
november 1881 een kleinrond stempel in gebruik (zie aldaar).
Een afdruk van een kleinrondstempel werd aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum
8 april 1891, een datum die meer dan een jaar vroeger lag dan de datum van oprichting. In het onderste
segment zijn de karakters 8-9V opgenomen.
Het grootrondstempel werd op 7 juni 1899 in gebruik genomen.

LOBITH
Provincie Gelderland
KRPK 0150
1882-07-01

Het hulppostkantoor LOBITH had een kleinrond dagtekeningstempel toegezonden gekregen in
november 1881 (zie aldaar).
Het hulppostkantoor LOBITH werd op 1 juli 1882 bevorderd tot postkantoor en werden de 18-uur
karakters verstrekt.
Op 1 januari 1883 werd de tenaamstelling LOBITH gewijzigd in LOBIT (zie aldaar).

Een nieuw stempel werd, zonder karakters, toegezonden op 30 december 1887, met de oude benaming.
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╬

LOBIT ╬

Provincie Gelderland
KRPK 0151
1894-07-26

Het postkantoor Lobith ontving op 26 juli 1894 een nieuw stempel met de kantoornaam LOBIT en twee
kruizen (╬) in het randsegment. Ook dit stempel wordt hier tot de kleinrondstempels gerekend, omdat pas
op 14 november 1896 het grootrond model werd gezonden.

LOCHEM
Provincie Gelderland
KRPK 0152A Type I
1878-11-15

Op 15 november 1878 werden een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt. Een
afdruk van het stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 12 oktober 1878.

Een nieuw stempel met karakters werd toegezonden op 21 mei 1883.
Verder werd een stempel zonder karakters verstrekt op 18 juni 1887.
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Op 5 januari 1891 werd een stempel verstrekt met karakters.

KRPK 0152B
1893-06-26

Type II

Een stempel met een iets dikkere buitenrand werd toegezonden op 26 juni 1893.
Op 26 juli 1895 werd het eerste grootrondstempel in gebruik genomen.

LOENEN
Provincie Utrecht
KRPK 0153
1877-11-28

Op 28 november 1877 werd een nieuw kleinrond dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.
Een stempel met karakters volgde op 23 mei 1885. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het
stempelboek van De Munt met de datum 28 februari 1885.
Het grootrondstempel met de benaming LOENEN A/D VECHT werd op 1 februari 1899 in gebruik
genomen.
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MAARSEN
Provincie Utrecht
KRPK 0154
1887-08-16

Op 1 januari 1883 was de tenaamstelling van het postkantoor MAARSSEN (zie aldaar) gewijzigd in
MAARSEN (Circulaire 1198). Een kleinrondstempel, met de tenaamstelling MAARSEN, werd, zonder
karakters, pas op 16 augustus 1887 verstrekt.

Een nieuw stempel werd toegezonden op 7 maart 1893.
De naam MAARSSEN werd weer in ere hersteld, aldus de Alphabetische Lijst van maart 1894.
Op 12 maart 1896 werd het grootrondstempel met de benaming MAARSSEN verstrekt.

MAARSSEN
Provincie Utrecht
KRPK 0155
1879-11-05

Met 18-uur karakters werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt op 5 november 1879.
Een nieuw stempel werd toegezonden op 19 september 1882. Een afdruk van het stempel is
aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 30 maart 1882.
Op 1 januari 1883 was de tenaamstelling van het postkantoor MAARSSEN gewijzigd in MAARSEN (zie
aldaar) (Circulaire 1198).
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MAASSLUIS
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0156
1877-05-09

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 9 mei 1877.
De doos met 18-uur karakters is afzonderlijk verstrekt. De datum van vertrekking is niet bekend.

Op 22 augustus 1881 werd een nieuw stempel toegezonden, met karakters.

Twee stempels, waarvan één met karakters, werden toegezonden op 24 maart 1885.

Een nieuw stempel volgde op 4 december 1891.
Een stel karakters werd toegezonden op 31 augustus 1892.

Het postkantoor MAASSLUIS kreeg in 1894 de beschikking over een zogenoemd dubbelringstempel als
proefstempel.
In april 1900 werd het eerste grootrondstempel in gebruik genomen.
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MAASTRICHT
Provincie Limburg
KRPK 0157Aa Type I
1879-01-13

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 13 januari 1879.
De 18-uur karakters waren eerder toegezonden.
Op 5 november 1879 werd een stempel verstrekt met karakters.

Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 1 april 1880.

Op 27 april 1881 werd een stempel verstrekt gevolgd door twee stuks op 11 juli 1882.

Een stempel met karakters werd toegezonden op 26 augustus 1882.
De letter M en de laatste letter T van MAASTRICHT staan vrijwel op één lijn.
Bij de stempels verstrekt vanaf 1886 zijn de letters dichter bij elkaar geplaatst.

tot en met 1882

vanaf 1886
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KRPK 0157Ab Type I
1886-12-30

Op 30 december 1886 werden drie stempels verstrekt met een nieuwe indeling van de letters van de
kantoornaam. Deze letters zijn dichter bij elkaar geplaatst.

Een stempel met karakters werd toegezonden op 22 oktober 1887 gevolgd door een stempel op 1 juni
1889 met karakters.

Een stempel werd verstrekt op 28 juli 1891 en een stempel op 5 augustus 1891. Volstaan werd met de
afdruk van het stempel van 5 augustus 1891. Het stempel van 28 juli 1891 was eerder toegezonden
maar er was verzuimd een afdruk daarvan in het stempelboek aan te brengen.
Verder werden stempels verstrekt op 31 mei 1892 en 6 februari 1893.

Op 7 maart 1893 werd een stempel met karakters toegezonden. Een afdruk van het stempel is
aangebracht in het stempelboek van De Munt met de onmogelijke datum 31 juni 1893.
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KRPK 0157B
1894-06-28

Type II

Twee stempels met een dikkere buitenrand werden toegezonden op 28 juni 1894.
Op 31 augustus 1895 werden twee grootrondstempels in gebruik genomen.

MAKKUM
Provincie Friesland
KRPK 0158A Type I
1882-11-20

Met karakters werd een stempel toegezonden op 20 november 1882.

KRPK 0158B
1893-08-01

Type II

Een stempel met een iets dikkere buitenrand werd verstrekt op 1 augustus 1893.
Het eerste grootrondstempel werd op 5 augustus 1896 in gebruik genomen.
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MARKELOO
Provincie Overijssel
KRPK 0159
1894-11-01

Type II

Het hulppostkantoor MARKELOO (zie aldaar) werd postkantoor vanaf 29 oktober 1894. Het
hulppostkantoor had een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen in augustus 1887.
Het postkantoor trad in werking op 1 november 1894. Op 1 november 1894 werden twee
kleinrondstempels, met karakters, verstrekt. Deze stempels hadden een dikkere buitenrand.
Het grootrondstempel werd op 15 januari 1900 in gebruik genomen.

MEDEMBLIK
Provincie Noord-Holland
KRPK 0160
1880-08-26

Een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd toegezonden op 26 augustus 1880.
Een nieuw stempel volgde op 2 april 1891.
Het grootrondstempel werd op 28 oktober 1897 in gebruik genomen.

MEERSEN
Provincie Limburg
KRPK 0161A
1887-07-04

Type I

De wijziging van de tenaamstelling van het postkantoor MEERSSEN (zie aldaar) in MEERSEN vond
plaats op 1 januari 1883. Een nieuw dagtekeningstempel zonder karakters maar met de tenaamstelling
MEERSEN werd verstrekt op 4 juli 1887.
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KRPK 0161B
1893-11-27

Type II

Een stempel met een iets dikkere buitenrand werd toegezonden op 27 november 1893.
Op 23 februari 1895 werd het grootrondstempel met de naam MEERSEN in gebruik genomen.

MEERSSEN
Provincie Limburg
KRPK 0162
1880-08-01

In het stempelboek van het Museum voor Communicatie staat vermeld, dat op 29 april 1880 een
kleinrond dagtekeningstempel werd verstrekt als hulppostkantoor voor MEERSSEN (zie aldaar): Dagt:
Stempel als hulpkantoor gezonden 29 April 80. Uit andere bron wordt gemeld (Blom, Documentatie
Postinrichtingen) dat dit pas op 8 november 1880 moet hebben plaatsgevonden. Dit kan echter niet juist
zijn, omdat op 1 augustus 1880 het hulppostkantoor werd bevorderd tot postkantoor.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 8 augustus 1880 en de
hulpkantoorkarakters 8-12V.
Aangenomen wordt dat een doos 18-uur karakters is verstrekt op 1 augustus 1880.

MEPPEL
Provincie Drenthe
KRPK 0163
1881-02-01

Twee stempels met karakters werden toegezonden op 1 februari 1881.

135

Op 31 maart 1882 volgde nog een stempel.
Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 14 april 1882.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 21 juli 1885.

Twee nieuwe stempels werden verstrekt op 23 mei 1889.
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Het laatste kleinrondstempel werd, met karakters, verzonden op 1 november 1893. Van dit stempel is
een afdruk opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 19 december 1893.
Het eerste grootrondstempel werd op 31 augustus 1895 in gebruik genomen.

MIDDELBURG
Provincie Zeeland
KRPK 0164
1877-11-28

Zonder karakters werden op 25 november 1877, 14 november 1878 en 8 december 1879 stempels
toegezonden. De dozen met 18-uur karakters waren afzonderlijk verstrekt.

Op 4 juni 1880 en op 2 mei 1885 werden nieuwe stempels verstrekt.

Twee stempels met karakters werden toegezonden op 22 december 1885.
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Op 4 augustus 1891 werd een stempel zonder karakters verstrekt.
Twee stuks werden toegezonden op 18 augustus 1891 waarvan één met karakters.

Twee stempels werden verstrekt op 17 april 1893, zonder karakters.
De twee eerste grootrondstempels werden op 20 december 1895 in gebruik genomen.

MIDDELHARNIS
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0165A Type I
1890-12-02

Op 1 december 1890 is het postkantoor MIDDELHARNIS opgericht. Eerder had het hulppostkantoor
kleinrond dagtekeningstempels ontvangen (zie aldaar).
Een nieuw stempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 2 december 1890.
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KRPK 0165B
1895-02-23

Type II

Een nieuw stempel , met een dikkere buitenrand, werd toegezonden op 23 februari 1895.
Het grootrondstempel werd verstrekt op 18 december 1896.

MIJDRECHT
Provincie Utrecht
KRPK 0166
1878-02-01

Op 1 februari 1878 werd een kleinrond dagtekeningstempel aan het op die datum opgerichte postkantoor MIJDRECHT verstrekt. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 10
januari 1877 en tweeletter karakters.

Een nieuw stempel werd toegezonden op 7 februari 1883.
Op 4 februari 1890 werd het laatste kleinrondstempel verstrekt.
Een grootrondstempel werd op 14 februari 1898 in gebruik genomen.
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MONNIKENDAM
Provincie Noord-Holland
KRPK 0167A
1884-02-12

Type I

Op 12 februari 1884 werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt met karakters.
Waarschijnlijk is een doos 18-uur karakters voor het tweeletterstempel eerder toegezonden.

KRPK 0167B
1894-01-08

Type II

Een nieuw stempel met een dikkere buitenrand werd, met karakters, toegezonden op 8 januari 1894.
Het eerste grootrondstempel werd verzonden op 22 februari 1897.

MONSTER
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0168
1894-05-01

Het hulppostkantoor MONSTER werd postkantoor vanaf 1 mei 1894. Op 28 april 1894 werden twee
kleinrondstempels met karakters verstrekt. Een afdruk van het stempel in het stempelboek van De Munt
heeft de datum 30 augustus 1894. Het stempel heeft een dikkere buitencirkel. Eerder was aan het
hulppostkantoor een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt in september 1889.
Het grootrondstempel werd op 14 november 1899 in gebruik genomen.
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MONTFOORT (UTR:)
Provincie Utrecht
KRPK 0169
1891-12-01

Het postkantoor MONTFOORT werd opgericht op 1 december 1891. Op die datum ontving het
postkantoor een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters. Een afdruk van het stempel is
opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 21 januari 1891.

Een nieuw stempel werd, met karakters, toegezonden op 4 april 1892.
Het grootrondstempel werd op 22 februari 1899 in gebruik genomen.

MOORDRECHT
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0170
1894-05-01

Het hulppostkantoor MOORDRECHT werd postkantoor vanaf 1 mei 1894. Het hulppostkantoor
MOORDRECHT had in december 1879 een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen (zie aldaar).
Op 28 april 1894 werden twee kleinrondstempels verstrekt. In het stempelboek van De Munt is een
afdruk opgenomen met de datum 30 maart 1894. Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
Het langebalk typenraderstempel werd toegezonden op 30 juli 1912.
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NAALDWIJK
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0171
1884-01-15

Het hulppostkantoor NAALDWIJK had in oktober 1881 een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen.
Op 15 januari 1884 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor. Op die datum werd een doos
18-uur karakters verstrekt.
Op 17 oktober 1896 werd een grootrondstempel in gebruik genomen.

NAARDEN
Provincie Noord-Holland
KRPK 0172
1883-12-28

Een kleinrond dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 29 december 1883.
Op 18 augustus 1892 werd het grootrondstempel toegezonden.

NIEUWE PEKELA
Provincie Groningen
KRPK 0173
1879-05-01

Een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd op 1 mei 1879 verstrekt aan het
postkantoor NIEUWE PEKELA.
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Een nieuw stempel, met karakters, werd op 15 juli 1893 toegezonden. Een afdruk is opgenomen in het
stempelboek van De Munt met de datum 2 januari 1893.
Het grootrondstempel werd op 26 maart 1898 in gebruik genomen.

NIJKERK
Provincie Gelderland
KRPK 0174
1882-08-26

Een stempel met karakters werd verstrekt op 26 augustus 1882.
Zonder karakters werd een stempel op 22 oktober 1887 toegezonden.
Het eerste grootrondstempel werd op 15 oktober 1895 in gebruik genomen.

NIJMEGEN
Provincie Gelderland
KRPK 0175A
1878-03-16

Type I

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 16 maart 1878. De 18-uur karakters waren
waarschijnlijk alm eerder verstrekt.
Verder werden stempel toegezonden op 26 juli 1878 en 14 november 1878.
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Met karakters werd een stempel verstrekt op 8 augustus 1879.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 5 juni 1880 gevolgd door een stempel met
karakters op 26 augustus 1880.

Op 1 mei 1881 werd een stempel verstrekt met karakters. Verder een stempel op 24 mei 1882.

Een stempel werd toegezonden op 25 april 1883 gevolgd door een stempel op 8 mei 1883, beide
stempels met karakters.

Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 13 mei 1884.
Eveneens zonder karakters een stempel op 24 maart 1885.
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Op 22 mei 1886 werd een stempel verstrekt met karakters.
Een stempel zonder karakters volgde op 21 april 1887.

Met karakters werd een stempel toegezonden op 23 mei 1889.

Een stempel werd verstrekt op 28 april 1891 en verder een stempel op 7 juli 1892.

Een stempel werd op 2 december 1892 toegezonden met twee dozen 18-uur karakters.

Twee stempels werden verstrekt op 1 april 1893.
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KRPK 175B
1894-04-07

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd verstrekt op 7 april 1894.
Verder eenzelfde stempel op 20 september 1894.
Het eerste grootrondstempel werd op 24 april 1895 in gebruik genomen.

NIJVERDAL
Provincie Overijssel
KRPK 0177
1881-01-01

Het postkantoor NIJVERDAL werd opgericht op 1 januari 1881.
Op die datum ontving het postkantoor een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters.
Een afdruk is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 14 mei 1880.

146

Een nieuw stempel werd, zonder karakters, verstrekt op 28 mei 1888.
Het postkantoor NIJVERDAL werd op 1 oktober 1892 gedegradeerd tot hulppostkantoor (zie aldaar).

NOORDWIJK
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0177
1877-06-14

Een stempel met 18-uur karakters is op 14 juni 1877 toegezonden.

Op 6 augustus 1887 is een stempel verstrekt met karakters. Een afdruk van het stempel is aangebracht
in het stempelboek van De Munt met de datum 20 mei 1887.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 4 april 1892.
Op 29 oktober 1894 werd een stempel verstrekt met de benaming NOORDWIJK (Z:H:) (zie aldaar).

147

NOORDWIJK (Z:H:)
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0178
1894-10-29

Een stempel met de gewijzigde benaming NOORDWIJK (Z:H:) werd, met karakters, verstrekt op 29
oktober 1894.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 21 januari 1894.
Het grootrondstempel met deze benaming werd op 31 augustus 1895 in gebruik genomen.

OIRSCHOT
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0179
1884-08-01

Het hulppostkantoor OIRSCHOT had in juni 1880 een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen.
Op 29 juli 1884 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor en ontving de 18-uur karakters.
Het postkantoor trad in werking op 1 augustus 1884.
De tenaamstelling OIRSCHOT werd op 1 januari 1883 gewijzigd in OORSCHOT (zie aldaar).

Een nieuw stempel, met karakters, is waarschijnlijk verstrekt in 1888.
Een datum is niet vermeld in het stempelboek.
Na dit stempel zijn enkele exemplaren toegezonden met de gewijzigde benaming OORSCHOT (zie
aldaar).
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OISTERWIJK
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0180A
1884-12-02

Type I

Op 2 december 1884 werd een stempel verstrekt met karakters.
Waarschijnlijk is daarvóór een doos met 18-uur karakters toegezonden.
Op 1 januari 1883 was de tenaamstelling gewijzigd in OOSTERWIJK, maar een stempel met deze naam
is nooit aangemaakt.

Met karakters werd op 15 december 1888 een stempel toegezonden.
KRPK 0180B
1894-06-28

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd verstrekt op 28 juni 1894.
Het grootrondstempel werd op 10 april 1897 in gebruik genomen.

OLDENZAAL
Provincie Overijssel
KRPK 0181A
1879-10-18

Type I

Een kleinrond dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 18 oktober 1879.
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Op 6 juli 1883 werd een stempel verstrekt met karakters.
Eveneens met karakters werd een stempel toegezonden op 29 september 1885.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 4 januari 1891 gevolgd door een stempel op 1 augustus
1893, eveneens zonder karakters.

KRPK 0181B
1894-04-07

Type II

Het laatste kleinrondstempel werd, met karakters, op 7 april 1894 verzonden. Dit stempel heeft een
dikkere buitenrand. Een afdruk is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 22 mei
1894.
Op 20 december 1895 werd het grootrondstempel in gebruik genomen.

OLST
Provincie Overijssel
KRPK 0182
1879-11-01

Op 1 november 1879 werden een kleinrondstempel met 18-uur karakters verstrekt.
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Op 2 januari 1887 werd een stempel toegezonden zonder karakters. De 18-uur karakters volgden op 4
januari 1887.
Dit is een van de weinige keren dat een verzending van karakters in het stempelboek is genoteerd.

Met karakters werd een stempel verstrekt op 26 juni 1893.
Dit stempel heeft een iets dikkere buitenrand, maar te weinig om als type II te kenmerken.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 28 augustus 1893.
Het grootrondstempel werd op 15 oktober 1895 in gebruik genomen.

OMMEN
Provincie Overijssel
KRPK 0183
1881-11-15

Op 15 november 1881 werd aan het postkantoor Ommen een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt
met 18-uur karakters.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 22 september 1880.

Op 21 juli 1885 werd een nieuw stempel toegezonden.
Twee grootrondstempels werden op 15 augustus 1896 in gebruik genomen.
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ONDERDENDAM
Provincie Groningen
KRPK 0184
1881-11-16

Op 16 november 1881 werd een stempel toegezonden met karakters.

Een stempel met karakters werd verstrekt op 29 september 1892.
Het grootrondstempel werd op 18 december 1902 in gebruik genomen.

OORSCHOT
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0185A
1889-07-03

Type I

De tenaamstelling van het postkantoor OIRSCHOT (zie aldaar) was op 1 januari 1883 gewijzigd in
OORSCHOT.
Op 3 juli 1889 werd een stempel toegezonden met karakters.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 11 augustus 1889.

Een nieuw stempel werd, zonder karakters, verstrekt op 25 juli 1890.
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KRPK 0185B
1894-08-24

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd toegezonden op 24 augustus 1894.
Het grootrondstempel met de benaming OORSCHOT werd verzonden op 5 juni 1897.

OOSTERBEEK
Provincie Gelderland
KRPK 0186
1878-11-14

Een stempel zonder karakters werd op 14 november 1878 toegezonden. De 18-uur karakters voor dit
stempel waren afzonderlijk gezonden dan wel zijn de tweeletter karakters doorgebruikt (zie afdruk 1883).

Op 29 september 1885 werd een stempel verstrekt met karakters.

Een stempel zonder karakters werd op 26 oktober 1891 toegezonden.
De karakters volgden op 7 april 1893.
Het grootrondstempel werd op 24 april 1897 in gebruik genomen.
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OOSTERHOUT
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0187
1879-12-09

Zonder karakters werd een kleinrond dagtekeningstempel toegezonden op 9 december 1879. De 18-uur
karakters zijn afzonderlijk verstrekt. De datum van verstrekking is niet bekend. Tweeletter karakters
werden nog gebruikt in november 1881.

Een stempel met karakters werd verstrekt op 25 januari 1883. In het stempelboek van De Munt is een
afdruk aangebracht met de datum 4 februari 1883.

Op 22 juli 1887 werd een stempel verstrekt, zonder karakters.
Wel werden losse karakters meegezonden: 7-8V, 11-12V, 1-2N en 10-12N.
Het eerste grootrondstempel werd op 28 oktober 1897 in gebruik genomen.

OOTMARSUM
Provincie Overijssel
KRPK 0188
1881-05-01

Op 1 mei 1881 ontving het postkantoor OOTMARSUM het kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur
karakters.
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Op 27 oktober 1892 werd een nieuw stempel verstrekt, met karakters. Van dit laatste stempel is een
afdruk aangebracht is het stempelboek van De Munt met de datum 19 december 1892.
Het grootrondstempel werd op 20 maart 1903 in gebruik genomen.

OSCH
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0189
1883-12-06

Op 1 januari 1883 werd de tenaamstelling van het postkantoor OSS gewijzigd in OSCH.
Een stempel met 18-uur karakters werd op 6 december 1883 verstrekt met de benaming OSCH.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 9 augustus 1890.

Op 28 januari 1892 werd een stempel met karakters verstrekt.
Het grootrondstempel met de benaming OSCH werd op 18 januari 1898 in gebruik genomen.
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OUD-BEIJERLAND
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0190
1888-10-13

Op 13 oktober 1888 werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt met 18-uur karakters. Het is
mogelijk dat eerder een doos 18-uur karakters is toegezonden. In het stempelboek van De Munt zijn
twee afdrukken aangebracht. Een met de datum 12 augustus 1888 en een met 20 december 1888.

Met karakters werd een stempel toegezonden op 5 augustus 1891.
Het grootrondstempel werd op 26 maart 1898 in gebruik genomen.

OUDE PEKELA
Provincie Groningen
KRPK 0191
1892-12-02

Een kleinrond dagtekeningstempel werd verstrekt op 1 maart 1878 aan het postkantoor OUDE PEKELA.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met tweeletter karakters en de datum 11
december 1877. Het is niet duidelijk of daarna een doos 18-uur karakters is toegezonden.
Op 2 december 1892 werd een stempel verstrekt, met karakters.
Het grootrondstempel werd op 15 januari 1900 in gebruik genomen.
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OUDENBOSCH
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0191A
1880-10-11

Type I

Op 11 oktober 1880 werd een stempel met karakters verstrekt.

Een nieuw stempel werd toegezonden op 4 januari 1887 gevolgd door een stempel op 20 december
1889. Beide stempels met karakters.

In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 30 augustus 1889.

KRPK 0192B
1895-02-23

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd verstrekt op 23 februari 1895.
Het grootrondstempel werd op 7 juni 1899 in gebruik genomen.
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OUDEWATER
Provincie Utrecht
KRPK 0193
1879-12-08

Een kleinrond dagtekeningstempel werd, zonder karakters, toegezonden op 8 december 1879. Wanneer
een doos 18-uur karakters is verstrekt is niet duidelijk.

Op 22 oktober 1887 werd een stempel verstrekt met karakters.
Het eerste grootrondstempel werd op 12 maart 1896 in gebruik genomen.

OVERVEEN
Provincie Noord-Holland
KRPK 0193
1881-08-16

Op 16 augustus 1881 ontving het postkantoor OVERVEEN een kleinrond dagtekeningstempel met 18uur karakters. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 8 april 1881.

Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 15 december 1888.
Op 14 februari 1896 werden twee grootrondstempels in gebruik genomen.
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PRINCENHAGE
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0195
1882-01-01

Op 1 januari 1882 werd het kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt.
Een afdruk van het kleinrondstempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 18
september 1881.

Met karakters werd op 29 januari 1890 een stempel toegezonden.
Op 15 augustus 1896 werd het grootrondstempel in gebruik genomen.

PURMEREND
Provincie Noord-Holland
KRPK 0196
1881-02-01

Op 1 februari 1881 werd het kleinrond dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 22 mei 1886.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 20 oktober 1887.
Op 2 januari 1896 werden twee grootrondstempels in gebruik genomen.
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RAALTE
Provincie Overijssel
KRPK 0197
1889-01-16

In november 1886 had het hulppostkantoor RAALTE een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen.
Het hulppostkantoor RAALTE werd bevorderd tot postkantoor op 16 januari 1889. Het postkantoor
ontving op die datum een nieuw stempel met 18-uur karakters.
Het grootrondstempel werd verstrekt op 13 juli 1895.

RAAMSDONK
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0198
1879-06-01

Op 1 juni 1879 werd een kleinrondstempel met 18-uur karakters verstrekt.

Een stempel met karakters werd toegezonden op 31 juli 1883. Een afdruk is opgenomen in het
stempelboek van De Munt met de datum 12 juni 1883.
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Op 28 februari 1887 werd een stempel verstrekt, zonder karakters.
Het eerste grootrondstempel werd op 5 juni 1897 in gebruik genomen.

RAVESTEIN
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0199A
1883-09-01

Type I

Op 1 september 1883 ontving het postkantoor RAVESTEIN een kleinrond dagtekeningstempel met 18uur karakters.
Een afdruk is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 2 januari 1883.

KRPK 0199B
1894-12-08

Type II

Met karakters werd een stempel met een dikkere buitenrand toegezonden op 8 december 1894.
De benaming RAVENSTEIN werd genoemd in de Alphabetische Lijst van november 1901.
Het grootrondstempel met de benaming RAVENSTEIN werd op 2 mei 1902 in gebruik genomen.
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RENKUM
Provincie Gelderland
KRPK 0200A
1882-06-15

Type I

In juli 1881 had het hulppostkantoor RENKUM een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen.
Het hulppostkantoor werd bevorderd tot postkantoor op 15 juni 1882. Op die datum werd een doos 18uur karakters toegezonden.

Een nieuw stempel werd, zonder karakters, verstrekt op 9 april 1884 gevolgd door een stempel met
karakters op 17 juli 1885.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 23 februari 1885.

KRPK 200B
1894-01-08

Type II

Een stempel met een iets dikkere buitenrand werd toegezonden op 8 januari 1894.
Het grootrondstempel werd op 22 februari 1897 in gebruik genomen.
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RHENEN
Provincie Utrecht
KRPK 0201
1894-05-29

Het tweeletterstempel voor het postkantoor RHENEN werd op 1 augustus 1874 verstrekt. Het is niet
duidelijk of het postkantoor gerekend vanaf april 1877 een doos 18-uur karakters ontving. Dit is niet te
controleren aan de hand van de buitenrand, omdat ook het tweeletterstempel zo´n dikkere buitenrand
had. Gecontroleerd kan worden aan de hand van de uurkarakters.
Het duurde tot 29 mei 1894 voordat het postkantoor een nieuw stempel ontving, met 18-uur karakters.
Op 8 juli 1901 werd het grootrondstempel in gebruik genomen.

RIJSEN
Provincie Overijssel
KRPK 0202
1886-09-20

De tenaamstelling van het postkantoor RIJSSEN werd op 1 januari 1883 gewijzigd in RIJSEN.
Op 20 september 1886 werd een stempel verstrekt zonder karakters. wanneer de doos met 18-uur
karakters is toegezonden is niet duidelijk. In elk geval was in augustus 1886 het stempel van 1879 met
de oude benaming RIJSSEN en de tweeletter uurkarakters nog in gebruik.
In 1888 werd wederom de kantoornaam RIJSSEN toegepast. De benaming in het kleinrondstempel
werd echter niet aangepast.
Het eerste grootrondstempel met de benaming RIJSSEN werd verstrekt op 26 april 1897.
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ROERMOND
Provincie Limburg
KRPK 0203A
1878-07-26

Type I

Op 26 juli 1878 werd een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt. Een afdruk van
het stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 19 april 1878.

Een stempel zonder karakters werd op 4 juni 1880 toegezonden gevolgd door een stempel met
karakters op 10 januari 1882.

Op 25 april 1884 werd een stempel verstrekt zonder karakters. Eveneens zonder karakters een stempel
op 8 februari 1886.

Stempels werden verder toegezonden op 5 september 1887, 20 december 1889 en 5 januari 1891.
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Op 7 juli 1892 werd een stempel verstrekt met karakters en op 27 oktober 1892 een exemplaar zonder
karakters.
KRPK 0203B
1894-06-28

Type II

Een stempel zonder karakters maar met een dikkere buitenrand werd toegezonden op 28 juni 1894.
Op 30 maart 1895 werden drie grootrondstempels in gebruik genomen.

ROTTERDAM
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0204A
1877-07-13

Type I

Op 13 juli 1877 werden vier stempels toegezonden zonder 18-uur karakters. Een of meer doosjes met
de 18-uur karakters waren eerder verstrekt.

Twee stempels voor het stempeltoestel werden verstrekt op 29 augustus 1877.Afdrukken van de
stempels in het stempeltoestel zijn meestal te herkennen omdat deze kopstaand op de postzegels zijn
aangebracht. Ook is soms een extra ´rand´ te zien van de bevestigingsbus van het stempeltoestel.
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Op 7 januari 1878 werd een stempel met karakters verstrekt.

Drie stempels zonder karakters werden toegezonden op 28 augustus 1878 voor het stempeltoestel.

Twee handstempels werden verstrekt op 31 oktober 1878, twee stempels voor het toestel op 6
november 1878 en drie handstempels op 11 januari 1879.

Drie stempels zonder karakters werden toegezonden op 20 mei 1879.

Vier handstempels en een stempel voor het toestel werden verstrekt op 3 oktober 1879.
Twee stempels werden toegezonden op 30 januari 1880 en twee stuks op 9 maart 1880.
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Op 14 april 1880 werden twee stempels voor het toestel verstrekt gevolgd door vier handstempels op 24
april 1880.

Vier stempels werden op 7 augustus 1880 toegezonden en twee stuks op 11 november 1880.

Op 3 december 1880 werd een stempel verstrekt voor het toestel en op 10 december 1880 een
handstempel, met karakters.

Een handstempel met karakters werd toegezonden op 7 maart 1881.
Op dezelfde datum werden twee stempels verstrekt voor het stempeltoestel.

Drie stempels met karakters werden op 22 april 1881 verstrekt.
Op 27 april 1881 vier handstempels.
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Op 16 november 1881 werden zes handstempels toegezonden.
Een machinestempel werd verstrekt op 9 januari 1882 en op 16 januari 1882 een handstempel.

Twee handstempels werden toegezonden op 2 september 1882.
Op 12 maart 1883 volgden vier stempels voor het toestel en twee handstempels.
Vier handstempels werden op 6 april 1883 toegezonden.

Wederom vier handstempels werden verstrekt op 21 januari 1884, drie stempels voor het toestel op 9
april 1884 en twee voor het toestel op 31 mei 1884.

Vier stempels werden verstrekt op 15 oktober 1884 alsmede twee stempels voor het toestel.
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Wederom vier stempels zonder karakters werden toegezonden op 1 november 1884 gevolgd door zes
stuks op 30 maart 1885, met karakters.

Voor het toestel werden op 10 oktober 1885 vier stempels verstrekt.
Op 30 november 1885 drie handstempels en op 22 december 1885 wederom drie handstempels.

Zes stempels voor het toestel werden toegezonden op 15 maart 1886.
Op 20 september 1886 werden zes handstempels zonder karakters verstrekt en op 27 november 1886
zeven handstempels waarvan zes met karakters.

Op 26 maart 1887 werden vier stempels verstrekt voor het toestel en zes handstempels, alle stempels
zonder karakters.
Zes handstempels volgden op 16 november 1887, zonder karakters.
Vier dozen met karakters en vier handstempels werden toegezonden op 28 mei 1888.
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Op 28 mei 1888 werden vier stempels voor het toestel toegezonden.
Nogmaals vier stempels voor het toestel werden op 29 december 1888 verstrekt.
Zes handstempels werden toegezonden op 25 juli 1889.

Met één afdruk in het stempelboek werd aangegeven, dat op 7 mei 1890 zes handstempels werden
verstrekt waarvan twee met en vier zonder karakters.
Op 2 juni 1890 werden zes machinestempels toegezonden waarvan vier zonder en twee met karakters.

Tien handstempels werden verstrekt op 4 oktober 1890 en zes exemplaren op 5 januari 1891.

Voor het toestel werden op 2 maart 1891 vier stempels zonder karakters toegezonden.
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Op 25 september 1891 werden veertien handstempels zonder karakters verstrekt.
Voor de stempeltoestellen (helaas is niet bekend hoeveel stempeltoestellen in gebruik waren) werden op
7 juli 1892 vier stempels toegezonden. Op 24 augustus 1892 werden vier dozen karakters voor het
stempeltoestel toegezonden en vier dozen karakters voor de handstempels.

Zes handstempels werden verstrekt op 29 september 1892 gevolgd door negen handstempels op 1 april
1893. Alle verstrekkingen zonder karakters.

KRPK 0204B
1893-08-04

Type II

Op 4 augustus 1893 werden twaalf handstempels zonder karakters toegezonden.
De stempels hebben een dikkere buitenrand.
Zes handstempels werden verstrekt op 27 februari 1894.
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Op 7 april 1894 werden zes handstempels met karakters toegezonden.
Twaalf handstempels zonder karakters werden verstrekt op 20 september 1894 en nog eens twaalf
stuks met karakters op 8 december 1894.
In totaal ontving het postkantoor ROTTERDAM 213 handstempels en 65 stempels voor het
stempeltoestel. Blom (Documentatie Postinrichtingen) noemt een totaal van 195 stuks gedurende de
periode van 7 januari 1878 tot en met 8 december 1894.
Op 31 augustus 1895 werden negen grootrondstempel in gebruik genomen.

ROZENDAAL
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0205
1881-08-22

Op 22 augustus 1881 werd een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt.

Een stempel met karakters werd toegezonden op 7 februari 1883 gevolgd door een stempel met
karakters op 25 februari 1884.
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Op 30 september 1885 werd een stempel verstrekt en twee stuks op 7 juli 1892.
Het grootrondstempel werd op 15 oktober 1895 in gebruik genomen.

SAPPEMEER
Provincie Groningen
KRPK 0206A Type I
1879-12-08

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 8 december 1879.
Wanneer de 18-uur karakters zijn verstrekt is niet duidelijk.
Met karakters werd een stempel verstrekt op 31 december 1884.

KRPK 0206B
1893-06-26

Type II

Een stempel met een iets dikkere buitenrand werd toegezonden op 26 juni 1893.
Het grootrondstempel werd op 26 april 1897 in gebruik genomen.
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SAS VAN GEND
Provincie Zeeland
KRPK 0207
1893-09-18

Ingevolge circulaire 1198 werd ingaande 1 januari 1883 de benaming van het postkantoor SAS VAN
GENT (zie aldaar) gewijzigd in SAS VAN GEND.
Op 18 september 1893 werd een stempel zonder karakters toegezonden.
Het grootrondstempel met deze benaming werd op 5 april 1898 werd in gebruik genomen.

SAS VAN GENT
Provincie Zeeland
KRPK 0208Aa
1878-04-08

Een stempel werd verstrekt op 8 april 1878.
Tussen de woorden SAS, VAN en GENT zijn grote spaties opgenomen.

KRPK 0208Ab
1881-09-05

Op 9 mei 1881 werd een nieuw stempel toegezonden, met karakters.
Tussen de woorden SAS, VAN en GENT zijn kleine spaties opgenomen.
Een afdruk van dit stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 27 juli 1881.
Ingevolge circulaire 1198 werd ingaande 1 januari 1883 de benaming van het postkantoor SAS VAN
GENT gewijzigd in SAS VAN GEND (zie aldaar).
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SCHAGEN
Provincie Noord-Holland
KRPK 0209
1879-05-17

Op 17 mei 1879 werd een kleinrond dagtekeningstempel, voor de 18-uur karakters verstrekt.
Een stempel met karakters werd toegezonden op 2 september 1882.

Met karakters werd een stempel verstrekt op 19 december 1888.
Het eerste grootrondstempel werd op 4 oktober 1899 in gebruik genomen.

SCHEEMDA
Provincie Groningen
KRPK 0210
1879-01-01

Op 1 januari 1879 werd aan het postkantoor SCHEEMDA een kleinrondstempel met 18-uur karakters
verstrekt. Een stempel zonder karakters volgde op 29 november 1880.
Op 22 februari 1899 werd het grootrondstempel in gebruik genomen.
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